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POSSIBLE WAYS TO FIGHT AGAINST THE 
BRAIN DRAIN PHENOMENON IN THE REPU-
BLIC OF MOLDOVA

The Republic of Moldova has been confronted, 
since its independence in 1991, to the brain drain 
phenomenon. In this article, several possible ways 
of diminishing the negative effects of the brain drain 
are proposed. Special attention needs to be drawn 
toward programs, facilitating temporary return of 
members of the Moldovan scientifi c diaspora to their 
country of origin. The integration of the Republic of 
Moldova into the European academic and scientifi c 
space is an important step on the country’s way to-
wards European integration in general, and consti-
tutes an effi cient way to fi ght against negative effects 
of the brain drain phenomenon. 

Exodul de creieri. Introducere 
Începând cu primii ani de independenţă, Repub-

lica Moldova s-a confruntat cu fenomenul generic 
denumit ,,exodul creierilor”. Esenţa lui constă în 
plecarea în afara ţării, într-un număr deosebit de 
important şi pentru o perioadă nedefi nită de timp, 
a persoanelor cu înaltă califi care. În majoritatea co-
vârşitoare a cazurilor, este vorba de persoane cu stu-
dii superioare (absolvite sau în curs de instruire) şi 
(eventual) cu o experienţă profesională în domeniul 
de specializare. 

Există, indubitabil, o multitudine de cauze care 
se afl ă la originea acestui fenomen. Criza endemică 
şi generalizată a sistemelor politice, economice şi 
sociale din noile state independente, afl ate în plin 
proces de transformare după căderea regimului tota-
litar sovietic, a condus la suprimarea într-un  număr 
foarte mare a locurilor de muncă din sectorul aca-
demic şi cel ştiinţifi c. Nivelul extrem de redus de 
salarizare, degradarea şi lipsa unei baze materiale 
moderne şi adaptate evoluţiilor din domeniu, redu-
cerile bugetare pentru instituţiile respective – toţi 

aceşti factori au condus la devalorizarea treptată a 
activităţii academice şi ştiinţifi ce. În aceste condiţii, 
o parte a intelectualităţii din spaţiul post-sovietic în 
general, şi din Republica Moldova în special, a emi-
grat în căutarea unui nivel de viaţă acceptabil şi a 
unei recunoaşteri sociale binemeritate.

Exodul creierilor are mai multe manifestări şi 
cuprinde mai multe categorii de persoane – de la ti-
nerii motivaţi a face studii în străinătate, până la in-
telectualii de vârstă medie sau înaintată care pleacă 
pentru a-şi îmbunătăţi condiţia materială. Oricare ar 
fi  mobilul plecării peste hotare, consecinţele acestui 
fenomen sunt întotdeauna negative: ţara de origine 
a migranţilor cu înaltă califi care se confruntă cu o 
acută problemă a defi citului de cadre competente în 
toate domeniile ştiinţei, culturii, artei etc. Şansele 
de ieşire din criza economică şi de ancorare într-o 
eră a progresului social durabil ale unei astfel de 
societăţi sunt compromise [1]. Este lesne de înţeles 
că în asemenea circumstanţe este imperios necesară 
elaborarea, la nivel de stat, a unor strategii şi poli-
tici de combatere a fenomenului exodului creierilor. 
În acest articol, ne vom referi la un şir de elemente 
care ar trebui, în opinia noastră, să formeze soclul 
unor astfel de politici de stat. 

Diaspora ştiinţifi că. Defi niţie 
Noţiunea de ,,diasporă” se referă la dispersia, în 

întreaga lume, a unei comunităţi de persoane emi-
grate, originare din aceeaşi ţară [2]. Printr-o res-
tricţie semantică, adeseori această noţiune se referă 
doar la partea activă, organizată şi structurată a co-
munităţii de compatrioţi emigranţi. În cazul nostru, 
vom face uz de noţiunea de ,,diasporă ştiinţifi că”, 
utilizată pentru a desemna emigranţii originari din 
aceeaşi ţară cu înaltă califi care şi cu studii de cele 
mai multe ori la nivelul doctoratului, care îşi des-
făşoară activitatea curentă în domeniul ştiinţifi c şi/
sau tehnic. 

Fenomenul exodului creierilor, despre care am 
vorbit în introducerea acestui articol, contribuie, în 
timp, la formarea diasporei ştiinţifi ce. Este de notat 
faptul că, în paralel, exodul creierilor contribuie şi 
la formarea diasporei culturale, artistice etc.  

Măsuri incitative privind reîntoarcerea defi -
nitivă a membrilor Diasporei ştiinţifi ce

Statul de origine al emigranţilor cu înaltă califi -
care se confruntă, după cum am remarcat mai sus, 
cu o serie de grave defi cienţe şi carenţe, cauzate de 
lipsa unui număr sufi cient de cadre în toate ramuri-
le activităţii economice, ştiinţifi ce etc. Este evident 
faptul că în condiţiile unei prea mari diferenţe dintre 
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nivelul de trai al ţării de origine a migranţilor cali-
fi caţi şi ţara lor de destinaţie, perspectiva unei reve-
niri masive şi rapide a acestei categorii de persoane 
este iluzorie. 

Totodată, posibilitatea reîntoarcerii defi nitive a 
unui număr mai restrâns de migranţi cu înaltă cali-
fi care nu trebuie exclusă. În atenţia acestei categorii 
statul trebuie să propună o serie de măsuri incitative 
care ar ţine cont de situaţia personală a fi ecărui mi-
grant vizat. În cazul familiilor tinere, de exemplu, 
se va ţine cont, în special, de asigurarea cu spaţiu 
locativ abordabil, precum şi de oferirea facilităţilor 
în ceea ce priveşte educaţia copiilor. Perspectiva 
unei creşteri profesionale într-un mediu academic 
şi ştiinţifi c transparent şi dinamic este, bineînţeles, 
o condiţie sine qua non, care ar constitui un argu-
ment de bază în favoarea reîntoarcerii defi nitive a 
migranţilor cu înaltă califi care. 

Pentru a stimula reinstalarea defi nitivă a mi-
granţilor cu înaltă califi care la baştină, este impor-
tant ca nivelul asigurării lor materiale în Republica 
Moldova să fi e cel puţin echivalent cu cel din ţara în 
care migrantul a locuit o anumită perioadă de timp. 
Acest lucru este foarte difi cil, practic imposibil de 
realizat, dacă e să ţinem cont de grilele de remune-
rare existente actualmente în instituţiile academice 
şi ştiinţifi ce din ţara noastră. Iată de ce, este abso-
lut necesară identifi carea unor surse de remunerare 
complementară, provenite de la partenerii externi 
de dezvoltare. Fluxurile fi nanciare utilizate în acest 
scop pot avea origini diverse – de la programe pro-
movate de către anumite organizaţii internaţiona-
le (de exemplu, Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie), până la proiecte ştiinţifi ce de anvergură 
susţinute de către Comisia Europeană, care ar con-
diţiona, printre altele, acordarea de granturi cu reîn-
toarcerea defi nitivă (sau, cel puţin, de lungă durată) 
a migranţilor înalt califi caţi în ţara lor de origine.

Reîntoarcerea temporară a membrilor Di-
asporei ştiinţifi ce  

Spre deosebire de reîntoarcerea defi nitivă a mi-
granţilor înalt califi caţi, care în viitorul previzibil va 
antrena, probabil, un număr restrâns de persoane, 
fenomenul reîntoarcerii temporare a membrilor di-
asporei ştiinţifi ce este capabil să motiveze o propor-
ţie mult mai mare de persoane din această categorie 
socio-profesională. Se are în vedere participarea 
emigranţilor înalt califi caţi în diverse programe de 
scurtă durată (de la câteva săptămâni până la câte-
va luni), care ar favoriza iniţierea unor colaborări 
academice şi ştiinţifi ce între migranţi şi echipele de 
cercetare din care aceştia fac parte în ţările de desti-

naţie, şi omologii lor din Republica Moldova. Ast-
fel, în 2011-2012, s-a derulat un  program fi nanţat 
de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
care a permis reîntoarcerea în Republica Moldova 
a unui număr de 30 de membri ai diasporei ştiinţi-
fi ce, pentru perioade de 1-2 săptămâni [3]. Efectul 
lui pozitiv stă în în iniţierea, de către benefi ciari şi 
colegii lor din Republică Moldova, a unor colabo-
rări internaţionale de lungă durată. În cadrul acestor 
colaborări sunt formate echipe mixte de cercetare 
care elaborează de comun acord programe ce se im-
plementează cu sprijinul partenerilor fi nanţatori. 

Realizarea unor asemenea programe permite 
familiarizarea migranţilor califi caţi din Republică 
Moldova (mai ales a acelor persoane care au ple-
cat din ţară cu mulţi ani în urmă) cu situaţia actuală 
din sectorul academic şi ştiinţifi c din ţara lor de ori-
gine. Totodată, membrii echipelor de cercetare din 
Republica Moldova au posibilitatea de a benefi cia, 
în cadrul proiectelor de colaborare internaţională de 
lungă durată, de un schimb de experienţă în urma 
vizitelor efectuate în ţările unde sunt stabiliţi colegii 
lor, benefi ciari ai programului. 

Programele care permit reîntoarcerea temporară 
a membrilor diasporei ştiinţifi ce în ţara lor de origi-
ne sunt benefi ce pentru toate părţile implicate. Nu-
mărul potenţialilor benefi ciari ai acestui tip de pro-
grame este deosebit de mare, iar efectele pozitive 
se conturează relativ rapid. Autorităţile publice din 
domeniul academic şi ştiinţifi c trebuie să contribuie 
la sporirea numărului de programe de acest fel.  

Crearea unui forum  intelectual al cetăţenilor 
moldoveni emigraţi

Existenţa unui colocviu al persoanelor instrui-
te este necesară pentru identifi carea unor soluţii de 
dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Guver-
nul are posibilitatea să coordoneze crearea unui Co-
mitet pentru Dezvoltarea Republicii Moldova, con-
stituit din personalităţi, cetăţeni ai Republicii Mol-
dova, care şi-au făcut studiile superioare la cele mai 
prestigioase instituţii universitare din afara ţării. În 
corespundere cu exigenţele generate de înalta misi-
une care ar reveni acestui organ, Guvernul urmează 
să elaboreze o serie de criterii bazate pe competen-
ţă, profesionalism şi calitatea parcursului ştiinţifi c al 
acestor cetăţeni. Participarea membrilor la activită-
ţile Comitetului se va efectua pe bază de voluntariat 
şi nu va fi  remunerată. El urmează să adopte un Re-
gulament intern care să prevadă întruniri periodice 
ale membrilor săi în scopul elaborării unor propu-
neri referitoare la metodele de redresare economică 
şi socială a Republicii Moldova. Aceste propuneri 
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vor avea calitatea de recomandări, ele vor fi  exami-
nate ulterior de către autorităţile statului şi vor con-
tribui în mare măsură la completarea sau amendarea 
şirului de iniţiative economice şi sociale orientate 
spre îmbunătăţirea generală a stării de lucruri din 
Republica Moldova. Prin crearea Comitetului pen-
tru Dezvoltarea Republicii Moldova, Guvernul va 
contribui la formarea unui for intelectual mondial 
al membrilor diasporei ştiinţifi ce, la care urmează 
să participe un grup restrâns dar foarte califi cat de 
cetăţeni care vor utiliza cunoştinţele, aptitudinile, 
deprinderile de muncă şi experienţa lor proprie de 
viaţă cu scopul de a contribui la progresul societăţii 
în ţara lor de origine.

Integrarea Republicii Moldova în spaţiul aca-
demic şi ştiinţifi c european, punerea în practică a 
programelor de reîntoarcere temporară a membrilor 
diasporei ştiinţifi ce vor permite iniţierea unor cola-
borări de lungă durată a acestor persoane şi a echi-
pelor din care fac parte, cu colegii lor din Republica 
Moldova. Iniţierea unor astfel de colaborări este fa-
vorizată şi de evoluţiile de ultimă oră care vizează 
integrarea ţării noastre în spaţiul european academic 
şi ştiinţifi c.  

 În anul 2005, Republica Moldova a aderat la 
Procesul de la Bologna [4], participând astfel la uni-
formizarea standardelor de educaţie universitară şi 
post-universitară. Acest lucru facilitează conside-
rabil participarea studenţilor, doctoranzilor şi post-
doctoranzilor din Republica Moldova în programe 
de instruire academică în toate ţările participante la 
Procesul de la Bologna.

Implicarea activă a Republicii Moldova în acest 
proces, chiar de la începutul implementării sale, are 
un efect global pozitiv şi atestă dorinţa autorităţilor 
publice de la Chişinău de a participa, în calitate de 
actor interesat, la crearea şi consolidarea spaţiului 
european comun de instruire academică şi de cerce-
tare. În acelaşi timp, punerea în aplicare a măsurilor 
specifi ce prevăzute în cadrul Procesului de la Bolo-
gna nu trebuie în niciun caz să aibă ca efect diminu-
area calităţii studiilor administrate în instituţiile de 
învăţământ superior din Republica Moldova.  

Începând cu 11 octombrie 2011, Republica 
Moldova a obţinut statutul de membru-asociat al 
programelor de cercetare şi tehnologice fi nanţate 
de către Comisia Europeană [5]. Astfel, echipele 
de cercetători moldoveni au acum posibilitatea de 
a iniţia şi de a coordona programe, consorţii, echipe 
mixte de cercetare la nivel european. 

Implicarea cercetătorilor moldoveni în Progra-
mul Cadru 7 al Comisiei Europene trece astfel la o 
etapă calitativ nouă, care deschide un câmp larg de 

posibilităţi. Aceste noi circumstanţe vor conduce la 
sporirea gradului de participare a membrilor diaspo-
rei ştiinţifi ce în programele de tip mixt împreună cu 
colegii lor din Republica Moldova. Pe termen me-
diu şi lung, aceasta va contribui la stabilirea unor 
legături strânse între cercetătorii moldoveni din di-
ferite ţări, legături care vor fi  benefi ce pentru toţi 
partenerii implicaţi.  

Aderarea Republicii Moldova în structurile 
europene, occidentale nu poate avea loc fără inte-
grarea europeană a sectorului academic şi ştiinţi-
fi c. Privită din acest unghi, antrenarea în Procesul 
de la Bologna, precum şi participarea în calitate de 
membru-asociat al programelor de cercetare fi nan-
ţate de către Comisia Europeană, constituie o etapă 
fundamentală a parcursului european al Republicii 
Moldova. Integrarea în spaţiul academic şi ştiinţifi c 
european va permite contracararea efi cientă a efec-
telor exodului de creieri, prin facilitarea contactelor 
directe şi a schimburilor de experienţă între mem-
brii diasporei ştiinţifi ce şi colegii lor din Republica 
Moldova.  

Concluzii
În această lucrare au fost explorate câteva piste 

care ar contribui la combaterea efi cientă a efecte-
lor negative ale fenomenului exodului de creieri cu 
care se confruntă Republica Moldova, mai ales în 
ultimele două decenii. Este absolut evident faptul 
că într-un viitor previzibil nu se va reuşi reîntoarce-
rea defi nitivă a tuturor, sau a majorităţii membrilor 
diasporei ştiinţifi ce. În condiţiile gravelor carenţe la 
capitolul dezvoltării economice, al funcţionării ins-
tituţiilor democratice şi a statului de drept în Repu-
blica Moldova, un astfel de obiectiv este, practic, 
unul iluzoriu. 

Deşi reîntoarcerea defi nitivă a cercetătorilor 
moldoveni în ţara lor de origine nu trebuie exclusă  
irevocabil ca posibilitate, atenţia statului trebuie să 
fi e concentrată pe utilizarea potenţialului existent al 
emigranţilor înalt califi caţi în condiţiile în care aceş-
tia vor continua să se afl e în următorii ani în ţările de 
destinaţie. În acest sens, punerea în aplicare a unui 
şir de măsuri incitative de reîntoarcere temporară a 
emigranţilor înalt califi caţi este o cale mult mai rea-
listă, care ar permite stabilirea unor legături strânse 
dintre membrii diasporei ştiinţifi ce şi colegii lor din 
Republica Moldova. 

Proiectele de colaborare internaţională astfel 
construite vor permite realizarea unui transfer de 
competenţe şi de tehnologii către Republica Moldo-
va, fapt care va avea un efect benefi c asupra întregii 
societăţi. Statul trebuie să motiveze, să faciliteze şi 
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să stimuleze participarea membrilor diasporei ştiin-
ţifi ce la procesul de identifi care a soluţiilor pentru 
dezvoltarea Republicii Moldova. Crearea unui Co-
mitet consultativ cu participarea personalităţilor ori-
ginare din Republică Moldova stabilite peste hotare, 
care ar elabora o serie de recomandări privind cele 
mai importante orientări ale statului nostru, va avea 
un efect mobilizator considerabil. Republica Mol-
dova poate şi trebuie să facă uz de capacităţile, de 
motivaţia şi de entuziasmul cetăţenilor săi cu înaltă 
califi care, stabiliţi în afara ţării. 

Participarea la Procesul de la Bologna şi la 
programele de cooperare academică şi ştiinţifi că la 
nivel european va contribui în mod obligatoriu nu 
numai la accelerarea procesului de integrare euro-
peană, dar şi la o contracarare mai efi cientă a efecte-
lor exodului de creieri. În privinţa acestui fenomen, 
Republica Moldova trebuie să renunţe defi nitiv la 
retorica fatalistă. În condiţiile existenţei şi răspân-

dirii modalităţilor de comunicare moderne, distanţa 
fi zică între oameni nu mai poate fi  un impediment 
în calea unei convergenţe a celor mai bune idei şi 
practici, în favoarea Republicii Moldova.
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